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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um þrjár stoðir um hvernig má virkja börn og ungmenni með 
fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn til þátttöku í tómstundastarfi í fámennum 

sveitarfélögum. Í ritgerðinni er kannað hvernig haga má skipulagi tómstundastarfs til að ryðja 

úr vegi hindrunum fyrir þátttöku barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn í tómstundastarfi. Þá er skoðað hlutverk starfsfólks þegar kemur að 

tómstundastarfi barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn í 

tómstundastarfi. Loks er skoðað hvernig nýta má styrkleika fámennra samfélaga til að tengjast 
og vinna með fjölskyldum og forráðamönnum barna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn, til að efla þátttöku barna og ungmenna í tómstundum.  

Í ritgerðinni er stuðst við kenningar um gagnrýna fjölmenningarhyggju og gildi 
tómstundastarfs. Fjallað verður um stöðu, líðan og félagsleg tengsl barna og ungmenna með 
ólíkan menningar- og tungumálabakgrunn, innan og utan skólans. Sérstaklega er sjónum beint 

að þátttöku þeirra í tómstundastarfi. Fjallað er um mikilvægi og gildi tómstundastarfs og 

varpað ljósi á hindranir sem geta verið í vegi fyrir þátttöku barna. Kynntar verða þrjár stoðir 
um hvernig hægt er að stuðla að meiri þátttöku og virkni barna og ungmenna af erlendum 

uppruna í tómstundastarfi, með fámenn sveitarfélög í huga. Stoðirnar eru: Skipulagið, 

starfsfólkið og samfélagið.  

Tómstundastarf styður við nám, félagsfærni, heilbrigði og líðan barna og ungmenna. Það 

er því mikilvægt samfélagslegt verkefni að beina sjónum að leiðum sem tryggt geta þátttöku 
þeirra allra í því starfi. Sóknarfæri fámennra sveitarfélaga eru mikil enda skapar smæðin 

nálægð og tengsl sem er mikilvægt að nýta til hagsbóta fyrir þátttöku og virkni ungmenna og 
barna með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn. Öll sveitarfélög geta þó nýtt sér 
stoðirnar þrjár.  
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Formáli 

Áhugi minn á þessu viðfangsefni kviknaði vegna þess að sjálf ólst ég upp í fámennu sveitarfélagi 

og er fyrsta kynslóð innflytjenda. Ég flutti til Íslands tveggja ára gömul og þekki því vel hvernig 

er að alast upp í landi sem er ekki mitt heimaland. Sjálf hef ég unnið í félagsmiðstöð í fámennu 

sveitarfélagi og veitti því athygli að þátttaka barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- 

og menningarbakgrunn var lítil sem engin, oft vegna þess að þau voru ekki meðvituð um 

félagsmiðstöðina og það frábæra starf sem þar fór fram. Námið í tómstunda- og 

félagsmálafræði hefur opnað augu mín fyrir mikilvægi vandaðs tómstundastarfs fyrir öll börn 

og unglinga og ég hef það lífsviðhorf að mikilvægt sé að virkja öll börn til þátttöku í námi, hvort 

sem það er formlegt eða á vettvangi frítímans, við getum og eigum að skapa samfélag þar sem 

öll börn og ungmenni tilheyra. 

Leiðbeinandi minn við lokaverkefnið var Oddný Sturludóttir. Ég vil þakka henni kærlega 
fyrir góða leiðsögn og þolinmæði gagnvart mér við gerð verkefnisins og þakka ég fyrir alla þá 

hjálp og stuðning sem ég fékk. Samstarfið gekk vel og met ég það mikils. Ég vil þakka vinum 

mínum og maka fyrir yfirlesturinn og stuðninginn ásamt fjölskyldu minni. Síðast en ekki síst 
þá vil ég þakka samnemendum mínum í tómstunda- og félagsmálafræði fyrir æðisleg og 

lærdómsrík þrjú ár sem við höfum farið í gegnum saman.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 
bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 
með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

Á fáeinum áratugum hefur íslenskt samfélag breyst frá því að vera tiltölulega einsleitt í 
fjölbreytt fjölmenningarsamfélag. Árið 1996 voru íbúar af erlendum uppruna um 2,1% 

landsmanna en árið 2020 hafði hlutfallið náð 15,2%. Fjölgun fólks af erlendum uppruna er 

stöðug og margbreytileiki einkennandi fyrir íbúasamsetningu nær allra sveitarfélaga, hvort 
sem þau eru fjölmenn eða fámenn. Stór hluti hópsins eru börn og ungmenni 

(Fjölmenningarsetur, 2013; Hagstofa Íslands, 2020). Því er mikilvægt að við sem störfum á 

vettvangi tómstunda- og frístundastarfs tökum vel á móti börnum og unglingum með 
fjölbreyttan bakgrunn og styðjum við virkni þeirra svo þau verði þátttakendur í samfélaginu í 

gegnum tómstundir. Tómstundastarf spilar stórt hlutverk í námi, þroska og félagsfærni barna 

og ungmenna. Þau læra að nýta tíma sinn á jákvæðan og uppbyggilegan hátt með þátttöku í 
tómstundum, auk þess sem tómstundaþátttaka getur auðveldað þeim að mynda vinasambönd 

(Leitner og Leitner, 2012).  

Margar vísbendingar má finna um það að staða barna og ungmenna með fjölbreyttan 
tungumála- og menningarbakgrunn sé áhyggjuefni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau standi 
höllum fæti þegar kemur að námi og skólagöngu. Hið sama á við þegar horft er til félagslegrar 

þátttöku og vellíðunar, miðað við börn og ungmenni sem hafa íslensku að móðurmáli. Einnig 
benda niðurstöður rannsókna til þess að samanborið við jafnaldra sína þá líður börnum af 

erlendum uppruna verr, þeim er oftar strítt, þau eiga færri vini og upplifa einmanaleika. Þá 

sýna rannsóknir einnig fram á að börn og ungmenni með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn taka síður þátt í tómstundastarfi (Hanna Ragnarsdóttir og Samúel 

Lefever, 2018; Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2012).  

Í þessari ritgerð mun ég einblína á þrjár stoðir sem fámenn sveitarfélög geta stuðst við til 
að virkja börn og ungmenni með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn til þátttöku 

í tómstundum. Í fámennum sveitarfélögum er fámennið styrkleiki, þar geta skapast dýrmæt 
tækifæri og möguleikar til að vinna náið með ólíkum stofnunum í náms- og 

tómstundaumhverfi barnanna, sem og fjölskyldum barnanna. Stoðirnar geta þó nýst öllum 

sveitarfélögum, óháð íbúafjölda. Stoðirnar þrjár kalla ég skipulagið, starfsfólkið og samfélagið, 
eða S-in þrjú. S-in þrjú geta þjónað sem undirstöður áætlunar fyrir sveitarfélög um hvernig má 

virkja börn og ungmenni með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn til þátttöku í 

tómstundastarfi í sinni heimabyggð. Í ritgerðinni styðst ég við kenningar um gagnrýna 
fjölmenningarhyggju og mikilvægi þess fyrir börn og ungmenni með fjölbreyttan tungumála- 

og menningarbakgrunn að tilheyra í sínu samfélagi, með sérstaka áherslu á 

tómstundaþátttöku. Eftirfarandi spurningar lýsa mér leið í ferlinu:  
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Hver er staða barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn 

þegar kemur að þátttöku, virkni og líðan, utan og innan skóla – og hvaða hindranir gætu verið 

í vegi fyrir þátttöku þeirra í tómstundastarfi? 

Hvaða þætti þarf starfsfólk í tómstundastarfi að vera meðvitað um þegar kemur að 

hlutverki þeirra gagnvart börnum og ungmennum með fjölbreyttan menningar- og 

tungumálabakgrunn?   

Hvernig nýtum við styrkleika fámennra samfélaga til að tengjast og vinna með fjölskyldum 

og forráðamönnum barna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn, til að efla 

þátttöku barna í tómstundum?  

Til þess að varpa ljósi á þessar spurningar verður fjallað um stöðu og þátttöku barna og 
ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn, mikilvægi tómstundastarfs 

og hverjar hindranir þessara barna og ungmenna eru fyrir þátttöku. Einnig verður fjallað um 
tækifærin og styrkleikana sem felast í smæð fámennra sveitarfélaga og komið inn á 

foreldrasamstarf og samvinnu við fjölskyldur barna.  Með þessum spurningum og umfjöllun 

þeim tengdum freista ég þess að svara megin rannsóknarspurningu sem liggur lokaverkefninu 
til grundvallar:  

Hvernig geta fámenn sveitarfélög stuðlað að meiri þátttöku og virkni barna og ungmenna 
með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn í tómstundastarfi?  

Í verkefninu er stuðst við hugtökin börn og ungmenni með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn, enda er það í samræmi við drög að nýrri stefnu stjórnvalda um menntun 

barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn (Mennta- og 
menningamálaráðuneyti, 2020a), sem og Leiðarvísi um stuðning við móðurmál og virkt 

fjöltyngi í skóla- og frístundastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2020b).  

Ég styðst við kenningar um gagnrýna fjölmenningarhyggju, en það er þegar staða þeirra 
sem eru jaðarsettir er greind út frá gagnrýninni heildarsýn á menntakerfi og samfélag 

viðkomandi. Til að koma til móts við samfélagsbreytingar þarf að skoða mismunun sem er að 
finna í gerð samfélaga (Banks, 2007; Nieto, 2010). Ég styðst einnig við kenningar um 

tómstundafræði og gildi þess fyrir börn og ungmenni að vera virk í uppbyggilegu 

tómstundastarfi.  

Í niðurstöðum mínum dreg ég fram þær þrjár mikilvægu stoðir sem fámenn sveitarfélög 

ættu að styðjast við til að tryggja þátttöku og virkni barna og ungmenna. Ég fjalla þar um 

sóknarfærin sem eru í fámennum sveitarfélögum, þar sem smæðin er styrkleiki og nálægð milli 
fólks getur auðvelda aðgengi að og þátttöku í samfélaginu, fyrir börn og unglinga með 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn.  
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Skipulag ritgerðarinnar er á þann veg að stoðirnar þrjár: skipulagið, starfsfólkið og 

samfélagið mynda meginkafla hennar. Í hverjum kafla er leitað leiða til að svara spurningunum 

þremur sem eru leiðarljós ritgerðinnar. Saman við þær er tengd umfjöllun um ólíka þætti sem 
varpa ljósi á viðfangsefnið. Í lokin dreg ég svo saman niðurstöður mínar og svara 

rannsóknarspurningunni um það hvernig fámenn sveitarfélög geta stuðlað að meiri þátttöku 

og virkni barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn í 
tómstundastarfi.  
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2 Stoð I: Skipulagið 

Í þessum kafla verður fjallað um fjölmenningarsamfélagið á Íslandi og niðurstöður 
rannsókna sem varpa ljósi á stöðu barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn í okkar samfélagi. Skoðaðir verða þættir sem varða líðan þeirra, nám og 

þátttöku. Einnig verður sjónum beint að hindrunum fyrir þátttöku þeirra og virkni í 
tómstundum og fjallað um muninn á aðlögun og samþættingu. Í umfjölluninni verður 

eftirfarandi spurning höfð að leiðarljósi: „Hver er staða barna og ungmenna með fjölbreyttan 

tungumála- og menningarbakgrunn þegar kemur að þátttöku, virkni og líðan, utan og innan 
skóla – og hvaða hindranir gætu verið í veginum fyrir þátttöku þeirra í tómstundastarfi?  

2.1 Fjölmenningarsamfélagið Ísland  

Á síðustu tuttugu árum hafa alþjóðlegir fólksflutningar færst í aukana um allan heim, meðal 
annars vegna þess að fólk er í leit að atvinnutækifærum og betri lífsafkomu. Á síðasta áratug 

20. aldar fór að bera á skorti á fólki í fiskvinnslu, í þjónustustörfum og í störfum tengdum 

framleiðslugreinum. Margir sem settust að á Íslandi á þessum tíma fengu tímabundin 
atvinnuleyfi og hugðust að því loknu snúa aftur til heimalandsins. Reyndin varð önnur, margir 
þeirra búa hér enn, mynduðu fjölskyldu og skutu niður rótum. Á árunum 2005–2008 kom 

önnur bóla og innflytjendum fjölgaði hratt, svo kom efnahagshrunið en strax upp úr árinu 2010 
fór innflytjendum að fjölga aftur vegna vaxtar ferðaþjónustunnar (Unnur Dís Skaptadóttir, 
2010). Mynd 1 sýnir mannfjöldann á Íslandi eftir bakgrunni árin 1996-2017 (Hagstofa Íslands, 

2017; Vinnumálastofnun, 2018). Þó að fjöldi innflytjenda sveiflist töluvert á milli ára eftir 
efnahags- og atvinnuástandinu hverju sinni, hefur hann verið í vexti síðan árið 1996. Þá voru 
um 2,1% landsmanna innflytjendur, en árið 2020 voru þeir um 15,2%, eða um 55.500 manns 

(Hagstofa Íslands, 2020-b; Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). 

Skilgreining Hagstofu Íslands (2020-a) á hugtakinu innflytjandi hljóðar svo: „einstaklingur 

sem fæddur er erlendis, báðir foreldrar hans og foreldrar þeirra eru það einnig.“ Að vera 
innflytjandi af annarri kynslóð er skilgreint svo að viðkomandi fæddist á Íslandi en á foreldra 

sem báðir eru innflytjendur. Í skólum og í frístundastarfi í íslensku samfélagi í dag eru börn og 

ungmenni sem tilheyra báðum þessum hópum auk þess að tilheyra fjölskyldum sem eru 
samsettar á marga ólíka vegu, með eitt eða fleiri fjölskyldumál og afar fjölbreyttan 

menningarbakgrunn. Því verður í þessu verkefni stuðst við hugtakið börn og ungmenni með 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn.   
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Mynd 1. Mannfjöldi á Íslandi eftir bakgrunni á árunum 1996-2020 

 

Ísland hefur því breyst á aðeins fáeinum áratugum frá því að vera einsleitt samfélag þar sem 
íbúarnir tala sama tungumál og tilheyra flestir sama trúfélaginu yfir í margbreytilegt samfélag 

fólks sem talar ólík fjölskyldutungumál og hefur fjölbreyttan tungumála-, menningar- og 

trúarbakrunn. Í stefnum og áætlunum stjórnvalda birtast margvísleg markmið um hvernig 
íslenskt samfélag lagar sig að þessum veruleika. Markmið félagsmálaráðuneytis (2005; 2007; 

2021) er að auka þátttöku barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn í skipulögðu tómstunda- og æskulýðsstarfi til þess að draga úr brotthvarfi 
þeirra úr slíku starfi (Félagsmálaráðuneytið, 2005; 2007; 2021). Í drögum að stefnu mennta- 

og menningarmálaráðuneytis (2020a) kemur fram að mörg sveitarfélög hafa sett sér 

metnaðarfull markmið um leiðir til að stuðla að farsælli móttöku, þátttöku og virkni barna og 
ungmenna í bæði skóla- og frístundsatarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020a). 

2.2 Samlögun eða aðlögun  

Margt getur haft áhrif á upplifun og vellíðan einstaklinga í nýju samfélagi, meðal annars 
móttakan og viðhorfin sem mæta þeim í samfélaginu. Árið 2018 mældust Íslendingar með 

jákvæðustu viðhorf til innflytjenda og fjölmenningar í Evrópu (Jónas Atli Gunnarsson, 2018). 

Þátttaka innflytjenda í samfélaginu, bæði á vinnumarkaði og í menntakerfinu eykur líkurnar á 
að tengsl myndist við innfædda, slíkt getur dregið úr fordómum og auðveldað þeim aðlögun í 

nýja landinu. Meiri þátttaka innflytjenda í samfélaginu er talin geta gert mörkin milli aðfluttra 

og heimamanna óskýrari, þar sem flokkun fólks í slíka hópa getur haft áhrif á viðhorf og hegðun 
fólks gagnvart öðrum (Pettigrew og Tropp, 2006). 
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Í fjölmenningarsamfélögum sem tileinka sér gagnrýna fjölmenningarhyggju er litið svo á 

að aðlögun þeirra að samfélaginu er ekki á þeirra eigin ábyrgð eingöngu. Þar er virðing borin 

fyrir menningu annarra og lögð áhersla á að skilja og virða viðhorf innflytjenda, í stað þess að 
reyna að breyta þeim. Horft er til þess að börn og ungmenni fái tækifæri til að nýta styrkleika 

sína og að kennarar sem og annað starfsfólk sem starfar með börnum eigi að teygja sig í átt til 

þeirra og fjölskyldna þeirra til að smíða mikilvægar brýr fyrir þátttöku þeirra í samfélaginu 
(Nieto, 2010). Nieto (2010) telur að börn verði að fá tækifæri til að vera stolt af sinni menningu 

og þar getur tómstundastarf rétt eins og formlegra starf á vettvangi skóla skipt máli. Varast 

ber það sjónarmið að skortur á kunnáttu í íslensku sé veikleiki, frekar ætti að nýta öll tækifæri 

sem gefast til að lyfta upp tungumálum barnanna og heimamenningu og líta á það sem 

dýrmætan fjársjóð (Nieto, 2010). 

Tengslanet barna, ungmenna og fjölskyldu með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn getur skipt miklu máli þegar kemur að aðlögun í nýju samfélagi. 

Kenningar hvað varðar félagsauð hafa verið nýttar til þess að skoða hvernig þessum hópi 

gengur að aðlagast samfélaginu (Unnur Dís Skaptadóttir og Erla S. Kristjánsdóttir, 2017). 
Bourdieu (1991) vill meina að í félagsauði sé tengslanet einstaklinga, eða aðgengi þeirra að 
ákveðnum hópi sem virkar sem bakland einstaklinga og sem stuðningur. Þetta gefur þessum 

einstaklingum tækifæri til þess að nálgast þætti í samfélaginu sem hann hefði annars ekki gert 
einn. Stuðningur getur verið mis mikill, fer eftir stærð hópsins og hversu mikinn auð hann býr 
yfir sameiginlega. Ekki allir hópar eru jafnir og getur því stuðningurinn verið mis mikill eftir því 

hvaða hóp hver tilheyrir (Bourdieu, 1991; Unnur Dís Skaptadóttir og Erla S. Kristjánsdóttir, 
2017). 

Í grein Brynju Elisabethar Halldórsdóttur, Esterar Helgu Líneyjardóttur og Kolbrúnar Þ. 
Pálsdóttur (2014) er fjallað um kenningar um aðlögun og samlögun í tengslum við það hvernig 

tekið er á móti nýjum þjóðfélagsþegnum. Þegar talað er um samlögun er átt við að 

innflytjendur afsali sér eigin menningu og falli í hina nýju. Hins vegar er innan 
fjölmenningarlegra fræða lögð áhersla á að styðja við upprunarmenningu samhliða því að veita 

nauðsynlegan stuðning við að aðlagast nýju menningunni. Með aðlögun er gert ráð fyrir að 

einstaklingur afsali sér ekki sinni upprunamenningu en geti tileinkað sér nýja menningu sem 
verður að fjölmenningu. Í grein Brynju Halldórsdóttur og fleiri (2014) kemur einnig fram að 

margt bendi til þess að áhersla í íslensku skólastarfi sé samlögun, þ.e. að börn aðlagist 

skólanum, og leiða má líkum að því að það sama eigi við í tómstundastarfi. Niðurstöður 
rannsókna Brynju Elisabethar Halldórdóttur og fleiri (2014) sýndu að þróunarverkefni um 

samþætt skóla- og frístundastarf allra barna í 1. og 2. bekk í fjölmenningarskóla efldi félagslega 

þátttöku og tengslamyndun barnanna, sem getur haft í för með sér að börn af erlendum 

uppruna lendi síður í jaðarstöðu meðal jafnaldra. Þátttaka barnanna í starfi 



13 

frístundaheimilisins hafði auk þess jákvæð áhrif á íslenskukunnáttu þeirra, lestrarfærni og 

málþroska. Aukin áhersla á frístundastarf og félagslega þátttöku barna styður þannig við 

aðlögun og samþættingu í anda gagnrýninna fjölmenningarlegra fræða (Brynja Elisabeth 
Halldórsdóttir, Ester Helga Líneyjardóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014). 

2.3 Börn og ungmenni með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn á 
Íslandi 

Eins og fram hefur komið er Ísland fjölmenningarsamfélag með margbreytilegum íbúahópi. 

Skóla- og frístundastarf hefur tekið mið af því, eins og önnur starfsemi samfélagsins. Árið 2017 

var hlutfall barna og ungmenna með annað móðumál en íslensku tæplega 11% á Íslandi en í 

mörgum sveitarfélögum er þetta hlutfall hærra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2020a). Íbúar landsins með erlendan bakrunn er alls ekki einsleitur hópur, hann er fjölbreyttur, 

með ólíka menntun og innan hans vinnur fólk fjölbreytt störf, oft störf sem samræmast ekki 
þeirri menntun sem það býr yfir. Tölur Hagstofu Íslands sýna að félagsleg og fjárhagsstaða 

staða innflytjenda er almennt verri en innfæddra hér á landi og hafa þeir hlutfallslega lægri 

tekjur (Hagstofa Íslands, 2019).  

2.3.1 Námsárangur 

Margt bendir til þess að staða barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn sé lakari en barna sem hafa íslensku að móðurmáli. Þau eiga erfiðara 
uppdráttar námslega í grunnskóla og meiri líkur eru á því  að þau hætti námi í framhaldsskóla. 
Ásamt því upplifa þau meiri vanlíðan, útilokun og einangrun en önnur börn (Hanna 

Ragnarsdóttir og Samúel Lefever, 2018). Vellíðan og góð félagsleg tengsl spila stóran þátt í 
menntun barna og farsælli skólagöngu, hvort sem börn eru af erlendum upprunna eður ei. 
Enda hafa rannsóknir bent til þess að tengsl eru á milli námsárangurs og líðan barna, börnum 

sem líður ekki vel í skóla, gengur síður vel í skóla (Ársæll Arnarsson, Guðmundur Th. Heimisson 

og Hermína Gunnþórsdóttir, 2019).  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis sýna að börnum af erlendum uppruna er 

sjaldnar hrósað af kennurum, þau eiga erfiðara uppdráttar félagslega og verja minni tíma með 

jafnöldrum og vinum eftir skóla. Einnig finna þau frekar fyrir einmanaleika, eru ekki í eins 

miklum samskiptum við foreldra sína og jafnaldrar sem hafa íslensku að móðurmáli og taka 

síður þátt í tómstundastarfi. Í rannsóknum hefur komið fram að að ein ástæða félagslegrar 

einangrunar þeirra er sú að þeim er strítt vegna uppruna og útlits (Mennta- og 
menningarmálaráðurneytið, 2020a). 
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2.3.2 Þátttaka og virkni 

Niðurstöður rannsókna sýna jafnframt að  börn og ungmenni með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn taka síður þátt í skipulögðu íþróttastarfi vegna kostnaðar og ólíklegra er 
að þau taki þátt í tómstundastarfi á vegum félagsmiðstöðvar hverfisins eða sveitarfélagsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020a). Rannsóknir benda til þess að tómstundastarf 

fyrir börn og ungmenni er mikilvægt, til þess að styrkja félagsleg tengsl við jafnaldra og dreifa 
huganum (Helga Guðmundsdóttir, Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2018). 

Rannsóknir sýna einnig fram á að ástæða þess að þessi hópur barna og ungmenna stundar 

síður tómstundastarf er vegna þess að upplýsingar um það tómstundastarf sem er í boði í 
sveitarfélögum ná ekki til foreldra barnanna (Sólveig Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir, 

2008). Rannsóknir hafa þá einnig sýnt fram á að þessi hópur barna fær síður stuðning frá 

jafnöldrum sínum með íslensku að móðurmáli, en því lengur sem þau dvelja á Íslandi verður 

stuðningurinn meiri. Ungmenni með erlendan bakgrunn halda oft hópinn og styðja þannig 

hvert annað, bæði félagslega og tilfinningalega (Eyrún María Rúnarsdóttir og Svava Rán 

Valgeirdsdóttir, 2019).  Eins hefur komið í ljós að á Covid tímum að þessi börn standa höllum 
fæti, nánar verður farið út í það í kafla 3.3. 

Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir (2012) koma inn á niðurstöður úr 
rannsókn sem sýna að börn og ungmenni í jaðarhópum finna fyrir hindrunum að þátttöku í 

tómstundastarfi. Gæta þarf að ýmsu í því samhengi, m.a. umbun í tengslum við þátttökuna.  
Niðurstöðurnar benda einnig til þess að foreldrar af erlendum uppruna hafi áhyggjur af hættu 

á meiðslum hjá börnum þeirra og að skortur á kunnáttu geti verið hindrun til þátttöku. Einnig 
sýna niðurstöður að val á tómstundastarfi barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- 

og menningarbakgrunn mótist af uppruna þeirra (Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2012).  

Niðurstöður úr íslenskum rannsóknum sem gerðar voru af Sólveigu H. Georgsdóttur og 
Hallfríði Þórarindóttur (2008) um tómstundastarf kemur fram að ástæður lítillar þátttöku 

barna af erlendum uppruna í íþróttum tengdust því að annað hvort voru börn feimin við að 

byrja í nýrri íþrótt með jafnöldrum, eða nýlega flutt til landsins. Oft virtist upplýsingaflæði til 

foreldra ábótavant en þeir voru almennt jákvæðir gagnvart því að börnin þeirra stunduðu 

íþróttir. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður þeirra Sólveigar H. Georgsdóttur og Hallfríðar 
Þóararinsdóttur (2008) kemur fram að þátttaka barnanna breytist töluvert við flutning milli 

landa og getur það orsakast vegna félagslegra aðstæðna og tengsla við jafnaldra, aðstæðna 
fjölskyldu eða vegna breytinga á efnahagi fjölskyldna. Oft geta tómstundir í landinu þar sem 

börnin, ungmennin og fjölskylda þeirra setjast að verið ólíkar þeirra eigin, sem gefur 
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vísbendingar um að það þarf að tryggja fjölbreytni í tómstundastarfi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 

2012). 

Hér benda niðurstöður af ólíkum toga til þess að ýmsar hindranir eru í vegi fyrir því að 
börn af erlendum uppruna geti stundað mikilvægar tómstundir. Niðurstöður rannsókna 

Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen (2009) benda til þess að  minni 

ásókn og ástundun barna og unglinga með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn er 
í frístundaheimili, félagsmiðstöðvar og annað tómstundastarf. Það er því mikilvægt að huga 

vel að leiðum til að efla hana með öllum ráðum (Amalía Björnsdóttir og fleiri, 2009). 

Í rannsókn Rauða krossins (2006) voru tekin viðtöl við unglinga sem nýlega höfðu flutt til 
Íslands. Þar kom fram að unglingarnir áttu erfitt með að aðlagast skólakerfinu vegna 

tungumálaörðugleika. Unglingarnir sögðust upplifa möguleika sína takmarkaða og færri miðað 

við unglinga sem áttu íslensku að móðurmáli. Slík upplifun getur leitt til aukinna fordóma á 

milli innfæddra og innflytjenda til framtíðar litið. Efnahagslegar og félagslegar aðstæður 

fjölskyldna skipta miklu máli en í rannsókn Katrínar Ásmundsdóttur (2019) kom fram að 

tengslanet fjölskyldna með annað móðurmál en íslensku er verra en hjá íslenskum fjölskyldum. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að pólskum og asískum ungmennum líður síður vel og að þau 
upplifa meiri vanlíðan samanborið við ungmenni sem voru innfædd  (Katrín Ásmundsdóttir, 

2019). 

Í rannsókn Eyrúnar Maríu Rúnarsdóttur (2014) kemur fram að börn og ungmenni með 
fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn upplifa síður jákvæð tengsl við jafnaldra en 

innfæddir og eiga erfiðara með að eignast íslenska vini, þó þau hafi náð tökum á tungumálinu. 
Eyrún María Rúnarsdóttir (2014) bendir á að að vinir geta gegnt lykilhlutverki í lífi þessa barna 

af því að foreldrar þeirra hafa oft færri möguleika á að styðja börnin, samanber umfjöllun hér 
að ofan. Það kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að lífsánægja er minni og líðan verri 
meðal þessa barna og ungmenna en íslenskra jafnaldra þeirra. Einnig  sýndu niðurstöður að 

börn af asískum uppruna eiga erfiðara með að aðlagast samfélaginu og upplifa minni stuðning 
frá foreldrum, vinum og neikvæðari bekkjaranda en íslensk börn. Meira einelti reyndist vera í 
hópi barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn og eru ýmist 

þolendur eineltis eða í stöðu þolenda-gerenda (Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014).    

Hér hefur verið fjallað um stöðu barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn í íslensku samfélagi. Fjallað hefur verið um þátttöku, virkni og líðan, utan 

og innan skóla og þær hindranir sem geta verið í veginum fyrir þátttöku þeirra í 
tómstundastarfi. Ljóst er að hindranir liggja í tungumálinu, félagslegri stöðu þeirra innan 

jafningjahópsins og að kynning á tómstundastarfi virðist ekki ná nógu vel til þeirra eða 

fjölskyldna þeirra. Í næsta kafla verður sjónum beint að starfsfólki í tómstundastarfi og 



16 

mikilvægu hlutverki þeirra gagnvart börnum og ungmennum með fjölbreyttan menningar- og 

tungumálabakgrunn.  
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3 Stoð II: Starfsfólkið 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi tómstunda sem og mikilvægi starfsfólks í 
tómstundastarfi þegar kemur að börnum og ungmennum með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn. Fjallað verður um mikilvægi þess fyrir sjálfsmynd barnanna að tilheyra 

sínu samfélagi í gegnum félagslegar athafnir. Hér verður eftirfarandi spurning skoðuð: Hvaða 
þætti þarf  starfsfólki í tómstundastarfi að vera meðvitað um þegar kemur að hlutverki þeirra 

gagnvart börnum og ungmennum með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn? 

3.1 Tómstundir  

Hér verður fjallað um merkingu hugtaksins tómstundir. Tómstundir eru stór hluti af lífi fólks 

og spila stóran þátt í forvörnum barna meðal annars til að sporna gegn áfengis- og 

vímuefnaneyslu. Í skipulögðu félags- og tómstundastarfi læra börn og unglingar að sinna 
áhugamálum, þau læra hvernig þau geta náð markmiðum sínum og hvernig þau geta metið 

þau. Hér á landi er gott úrval af fjölbreyttu tómstundastarfi en mikilvægt er að skoða vel hvort 

það veiti jöfn tækifæri fyrir öll börn, óháð uppruna og stöðu. Í tómstundastarfi á sér stað bæði 
formlegt og óformlegt nám, dæmi um slíkt er þátttaka í félagsmiðstöðvastarfi 
sveitarfélaganna, sem er eitt eftirsóknarverðasta æskulýðsstarf hér á landi (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2017).  

Samkvæmt Stebbins (2007) eru tómstundir af tvennum toga, annars vegar formlegar 
tómstundir og hins vegar óformlegar tómstundir. Hann fjallar um málið á þann hátt að 

formlegar tómstundir krefjast meiri persónulegs árangurs og úthalds og einstaklingar þurfa að 
hafa ákveðna hæfni og kunnáttu. Formlegar tómstundir skilja mikið eftir sig og hafa varanleg 

áhrif á þátttakendur, jafnvel alla þeirra ævi. Dæmi um formlegar tómstundir eru að leggja 

stund á íþróttir og að æfa á hljóðfæri. Svo eru það óformlegar tómstundir, þær eru einnig 

gefandi en hafa ávinning um skamma hríð og þurfa enga sérstaklega þjálfun. Sem dæmi um 

óformlega tómstund má nefna félagsleg samskipti og leik (Stebbins, 2007). Vanda 
Sigurgeirsdóttir (2010) skilgreinir tómstundir sem starfsemi, athöfn og hegðun hjá einstaklingi 

sem á sér stað í frítima þó hún teljist ekki til tómstunda, nema uppfylltar séu ákveðnar 

skilgreiningar. Skilgreiningin er sú að einstaklingurinn sjálfur þarf að líta á að það sem hann 
gerir sé tómstund, að það sé frjálst val, að það veiti einstaklingnum ánægju og hafi jákvæð 

áhrif á hann. Í Orðastafni tómstundafræðinnar eru tómstundir skilgreindar sem ,,meðvituð 
athöfn í frítíma sem byggir á frjálsu vali einstaklingsins, skapar tækifæri til reynslu og hefur 
jákvæð áhrif á velferð og lífsgæði” (Ágústa Þorbergsdóttir, Eygló Rúnarsdóttir, Hulda Valdís 

Valdimarsdóttir og Jakob Frímann Þorsteinsson, 2019). 
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3.2 Mikilvægi tómstunda  

Mikilvægi tómstundastarfs felur í sér þroskatækifæri barna á formlegan sem og óformlegan 
hátt, þar sem börn læra að nýta frítímann sinn á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Mikilvægt 

er að börn læri að sinna áhugamálum sínum og að vera virkir þátttakendur í tómstundastarfi 

þar sem rannsóknir sýna fram á margvíslega kosti þess að leggja stund á heilbrigðar tómstundir 

(Leitner og Leitner, 2012). Þau Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen 
(2009) fjalla um tómstundir barna á Íslandi og þar kemur fram að tómstundir megi skilja sem 

þátttöku í listum, íþróttum og tómstundastarfi sem eru skipulagðar og gerast utan skólatíma. 

Tómstundastarfið getur verið á vegum félaga eða samtaka, undir umsjá fagaðila og verkefnin 
hafa markmið og tilgang. Amalía Björnsdóttir og fleiri (2009) vitna í grein Feldman og Matjasko 

(2005) sem sýnir að tómstundaiðkun skiptir miklu máli þegar litið er til félagslegra þátta og 

myndunar tengsla. Tengslanetin geta örvað félagslegan þroska barna og ungmenna, þau læra 
að taka tillit til annarra, kynnast jafningjum með svipuð áhugamál og mynda traust sambönd 

sem geta varað alla ævi. Þetta sýnir að þátttaka í tómstundastarfi er stór hluti í mótun viðhorfa 

allra barna og hluti af samfélagslegu samhengi þeirra (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson 
og Börkur Hansen, 2009). 

 Í skýrslu Rannsóknar og greiningar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009) um ungt fólk er fjallað um 
rannsóknir sem sýna fram á að stór hluti sjálfsmyndar barna mótist í gegnum þátttöku þeirra 
í félags- og tómstundastarfi, sem á sér stað fyrir utan skóla- og fjölskylduumhverfi þeirra. 

Niðurstöður sýndu fram á að lífsstíll barna miðist við það sem þau gera í frítímanum og með 
hverjum þau gera það en flest börn verja frítíma sínum í skipulagðri starfsemi undir umsjá 
fagaðila. Sýnt hefur verið fram á að það hafi meiri uppbyggjandi áhrif en starfsemi sem er ekki 

skipulögð af fagaðilum. Rannsóknin sýndi einnig fram á að skipulagt tómstundastarf minnki 
möguleikana á að börn og ungmenni helgi sér lífstíl sem mótast af áfengis- og vímuefnanotkun 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2009). 

Í æskulýðsrannsókninni Ungt fólk árið 2013 (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 
Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson) er sýnt fram á mikilvægi þess fyrir börn og unglinga að 

stunda skipulagt tómstundastarf. Þar er stuðst við aðrar rannsóknir (Álfgeir Kristjánsson, Jón 
Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012) sem sýna fram á að ungt fólk sem 

stundar hreyfingu eða er í íþróttum er síður líklegt til að stunda áhættuhegðun, t.d. neikvæða 

hegðun tengda neyslu áfengis og vímuefna. Hreyfingin og íþróttaiðkunin eykur þar af leiðandi 
jákvæða líðan, jafnt líkamlega sem andlega (Hrefna Pálsdóttir og fleiri, 2013). Rannsóknir (Hera 

Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir 
og Jón Sigfússon, 2003) hafa sýnt fram á mikilvægi skipulagðra tómstunda og þau jákvæðu 

áhrif sem þær hafa á einstaklinga. Fram kemur að skipulagt tómstundastarf minnki líkurnar á 



19 

slæmum lífsstíl unglinga ef þau verja frítímanum í umsjá fagaðila (Hera Hallbera Björnsdóttir 

og fleiri, 2013). Tómstundir minnka líkur á áhættuhegðun og hafa jákvæð áhrif á líðan 

unglinga. Einnig hafa þær fyrirbyggjandi áhrif, hvort sem er fyrir félagslega þætti, andlega eða 
uppeldislega þætti. Það er jákvætt að tilheyra sterkum vina- og jafningjahópi því að 

einstaklingar mótast tiltölulega mikið af þeim hugmyndum og gildum sem einkenna hópinn. 

Sem dæmi má nefna að ef vinahópurinn sýnir neikvæð viðbrögð við áhættuhegðun þá dregur 
úr líkum þess að meðlimir hópsins leggi stund á áhættuhegðun (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  

Ragnhildur Bjarnadóttir (2002) segir frá í rannsókn sinni að íslenskir unglingar læra margt 
af því að stunda tómstundir og hefur sá lærdómur þýðingu fyrir þá. Unglingarnir töldu sig 

meðal annars læra að hrósa öðrum og vera skipulögð. Allt það sem unglingarnir töldu upp voru 

þættir sem þau höfðu tileinkað sér utan hins formlega náms í skóla. Í gegnum þátttöku í 
tómstundastarfi hafa unglingar mikinn möguleika á að efla hæfileika sína í áhugamáli sem þau 

brenna fyrir, sem skiptir miklu máli félagslega fyrir einstaklinginn (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2002).  

Íslenskar rannsóknir (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 
Hrefna Pálsdóttir, 2012) sem fjalla um frítíma barna og ungmenna benda á að þau eru líklegri 

til að taka þátt í öðru tómstundastarfi sem er í boði í sveitarfélaginu þeirra eða á vegum 

skólans, ef þau hafa sögu um að hafa tekið þátt í starfi frístundaheimilis eða í starfi 
félagsmiðstöðvarinnar. Einnig kemur fram í rannsóknum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009) að börn sem eyða 

miklum tíma fyrir framan sjónvarpið eða í tölvum í frítíma sínum, taka síður þátt í skipulögðum 

tómstundum. Meiri hætta er á því að þau þrói með sér neikvæðan lífstil og áhættusama 
hegðun. Þróun mála hvað varðar tölvunotkun barna og unglinga er hröð og hún verður sífellt 

stærri hluti af lífi barna og unglinga. Gæta þarf vel að því að tölvunotkun taki ekki yfir frítíma 

barna og unglinga, með tilheyrandi einangrun og hættu á að félagsleg samskipti líði fyrir hana. 
Í því ljósi er mikilvægt að skoða rannsóknir sem benda til þess að tölvunotkun barna og 

ungmenna sem stunduðu skipulagðar tómstundir, jókst ekki á árunum 2009-2012 (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2009; Álfgeir Logi Kristjánsson og fleiri, 2012).  

Eins og kom fram í umfjöllun um stoð I þá sýna niðurstöður (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen Hansen, 2009) að minni ásókn og ástund er hjá börnum og 

ungmennum með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn í frístundaheimilum, 
félagsmiðstöðvum og öðru tómstundastarfi. Það er því mikilvægt að finna leiðir til að vinna 

markvisst að leiðum til að ryðja úr vegi hindrunum fyrir þátttöku þeirra í uppbyggilegu 

tómstundastarfi.  
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3.3 Gildi tómstunda fyrir börn með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn 

Margar rannsóknir sýna að þátttaka í skipulögðu frístundastarfi hefur mikil áhrif á börn og 

ungmenni og styður við nám, þroska og velferð þeirra sem takast á við félagslegar áskoranir 

(Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015). Á tímum COVID-19 

heimsfaraldurs breyttist starfsemi tómstundastarfs sem skerti möguleika barna og ungmenna 

til þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi. Brýnt er að rýna vel í rannsóknir sem gerðar voru á 

þátttöku og virkni barna á tímum heimsfaraldurs, sérstaklega fyrir börn og ungmenni sem 

hlutfallslega sækja minna í skipulagt tómstundastarf. Á tímum samkomubanns héldust 

frístundaheimili opin meirihluta tímans en starfsemi félagsmiðstöðva lá niðri. Samfélagsmiðlar 

gáfu stjórnendum, börnum og unglingum tækifæri til þess að vera í samskiptum með skapandi 

leiðum í gegnum rafrænt félagsmiðstöðvastarf.  Þar héldu börn og ungmenni tengslum sem 
stuðlaði að félagslegri virkni. Rannsókn Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur, Ársæls Más Arnarssonar og 

Steingerðar Kristjánsdóttur (2020) sýndi fram á að börn og ungmenni með fjölbreyttan 

tungumála- og menningarbakgrunn tóku frekar lítinn þátt í rafrænu félagsmiðstöðvarstarfi, 
minni þátt en börn sem höfðu íslensku að móðurmáli. Helmingur stjórnenda í 

félagsmiðstöðvastarfi segist hafa sett sig í samband við félagslega einangruð börn. Þessar 

niðurstöður vekja áhyggjur af því að á tímum heimsfaraldurs hafi staða barna og ungmenna 
með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn veikst (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og fleiri, 

2020).  

Rannsóknir benda til þess að tómstundastarf getur bætt félagslega stöðu barna og 
ungmenna og er tómstundastarf góður vettvangur fyrir frjálsan leik og myndun vinatengsla 
(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012). Hins vegar er afar mikilvægt að tómstundastarfið sé skipulagt 

þannig að það henti sem flestum og fjölbreyttum hópum. Tómstundastarf tryggir samveru 

með jafnöldrum, þar reynir á hæfileika þeirra og þar fá þau dýrmætt tækifæri til að þjálfa sig í 

að nota og læra íslensku (Hrefna Guðmundsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2012).  

3.4 Starfsfólk í tómstundastarfi  

Starfsfólk í tómstundastarfi eru mikilvægar fyrirmyndir barna og ungmenna og það er 

mikilvægt að það sé meðvitað um hlutverkið sem þau spila sem fyrirmynd í lífi þeirra. 

Hlutverkið krefst ábyrgðar, starfsfólk í tómstundastarfi getur verið sá einstaklingur í lífi barna 

sem ýtir undir gagnrýna hugsun, hrósar og er hvetjandi. Síðast en ekki síst getur starfsfólk í 

tómstundastarfi verið sá einstaklingur sem börn og ungmenni treysta og geta leitað til. Í 

fámennum sveitarfélögum er mikilvægt að bregðast rétt við þegar það kemur að jaðarsettum 

hópum, þegar grunur er um félagslega einangrun eða áhættuhegðun. Með góðu samstarfi 
starfsfólks skóla, tómstundastarfs og foreldra er hægt að byggja upp gott fagstarf, veita ólíkum 
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einstaklingum innan hópsins athygli og tekið mikilvæg skref sem skipta máli fyrir sjálfsmynd 

barnanna (Reykjavíkurborg, 2019).  

Í gagnrýnum fjölmenningarfræðum er litið svo á að samfélagið eigi að stíga nauðsynleg 
skref til að teygja sig í átt til barna og unglinga með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn. Þar skiptir starfsfólk í tómstundastarfi miklu máli. Börn með fjölbreyttan 

tungumála- og menningarbakgrunn gætu upplifað sig þurfa aðlagast íslensku menntakerfi og 
menningu en í þessari ritgerð vil ég frekar hafa það sjónarhorn að tómstundaumhverfið aðlagi 

sig þeim. Nieto (2010) skrifar um gagnrýna fjölmenningarhyggju og er gagnrýnin á það viðhorf 

að börn og ungmenni þurfi að eyða sinni menningarlegu sjálfsmynd til að tilheyra ríkjandi 
menningu. Það sem er átt við með menningarlega sjálfsmynd er fjölskylda, tungumál, 

menning, hefðir, gildi og nafn. Rannsóknir sýna að með því að ýta undir og styðja við 

menningarlega fjölbreytni og fjölbreytt tungumál barnahópsins, þá fá börn hvatningu til náms.  
Nieto (2010) segir í sínum skrifum að börn eigi ekki að þurfa að velja milli þess að afneita 

uppruna sínum og ná markmiðum í náminu eða stöðu í samfélaginu.  

Samkvæmt Nieto (2010) þá gildir ekki „annaðhvort eða“ um hver eigi að laga sig að hverju. 
Nieto leggur áherslu á sjálfsmynd barna og hvernig þau skilgreina sjálfið sitt og bakgrunn. 
Þegar horft er á bakgrunn barna og ungmenna sem skort, til dæmis skort á íslenskukunnáttu,  

getur það haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og alla tilveru í námssamfélaginu. Líta ber á 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn þeirra sem styrkleika. Það er því ekki spurning 
um hver á aðlaga sig hverjum heldur frekar þarf að gera samkomulag milli barns, skóla, 

fjölskyldu, kennara og allra sem koma að lærdómsumhverfi barnanna. Kennarar og 

leiðbeinendur spila stóran hlut í þessu og Nieto telur að það eigi ekki að leggja áherslu á að 

uppruni skipti ekki máli, hann skiptir nefnilega máli og frekar ætti að draga fram að 
menningarheimar eru ólíkir og að það sé styrkleiki samfélaganna (Nieto, 2010).  

Rannsóknir (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2003) sýna fram mikilvægi starfsfólks í tómstundastarfi 
þegar ójafnvægi ríkir í lífi barna og unglinga og þegar þau eru leitandi vegna tímabundinna 
vandamála eða áhyggna í lífi sínu. Þar spilar starfsfólk tómstundastarfs stóran þátt því það er 

yfirleitt náið börnum og unglingum og hefur tækifæri til að mynda tengsl við þau byggð á 
trausti. Starfsfólk í tómstundastarfi ætti að leggja rækt við þessi tengsl svo að börn og 

unglingar geti leitað til þeirra með sín vandamál og áhyggjur (Hera Hallbera Björnsdóttir og 

fleiri, 2003). 

Að taka þátt er miklu meira en að vera á staðnum. Það snýst um að vera viðstaddur, að 

vera í samskiptum við aðra, fá tækifæri til að þroskast og þróa áhugamálin sín, hafa rödd, þróa 

sjálfsmyndina sína, hafa trú á eigin getu og ekki síst að tilheyra. Eitt af því mikilvægasta er að 

starfsfólk finni hindranir barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 
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menningarbakgrunn sem koma í veg fyrir tómstundaþátttöku og yfirstígi þær. Við sem 

starfsfólk á vettvangi þurfum að hugsa til hvers og eins og sýna stuðning með ráðum sem 

komið er inn á í næsta kafla, til að mæta fjölbreytileikanum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2021).  

3.5 Sjálfsmynd  

Eins og fram kemur í kaflanum um starfsfólk í tómstundastarfi þá spilar það stóran þátt þegar 
kemur að mótun sjálfsmyndar barna og ungmenna. Milli einstaklinga myndast traust og börn 

og ungmenni eiga að geta leitað til starfsfólks. Börn verja miklum tíma í að þróa áhugamál sín 

á ólíkum vettvangi og þar eru mörg tækifæri til eflingar sjálfsmyndar og sjálfstrausts (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2021). 

Hugtakið sjálfsmynd vísar til þeirrar hugsunar sem hver og einn hefur um sig sjálfan, óháð 
aldri. Sjálfsmynd er kenning manneskjunnar um þá vitneskju sem hún hefur, skoðanir og 

tilfinningar gagnvart sjálfum sér. Oft er sagt að upphaf hugmynda um hver maður sé megi 

rekja aftur í frumbernsku þegar kjarni sjálfsmyndarinnar myndast, sem verður síðan 

veigamikill hluti í mótun persónunnar. Sjálfsmynd mótast alla ævina og sýnt hefur verið fram 
á að sjálfsmyndin tengist uppruna, aldri, kyni og fleiri þáttum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007).  

Þegar fjallað er um sjálfsmynd er gerður greinarmunur á félagslegum og menningarlegum 

þætti sjálfsmyndar og hinum persónulega og sálfræðilega þætti. Greinamunurinn er flókinn 
en báðir þættir hafa hlutlæga og huglæga merkingu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Félagsleg 

sjálfsmynd segir til um upplifun einstaklingsins sem þátttakanda  í félagslegum samskiptum. Í 

félagslegum samskiptum birtist þörf fyrir nánd, sameiningu og samkennd. Hins vegar tengist 
hin persónulega sjálfsmynd huglægri upplifun einstaklingsins á sjálfum sér sem persónu, sem 

stendur á eigin fótum (Guðný Guðbjörnsdóttir og Morra, S., 2004; Wren og Mendoza, 2004).  

Fram kemur að sjálfsmynd geti virkað sem kjölfesta þegar fólk stendur frammi fyrir því að 
þurfa að endurskoða sjálft sig og lífsgildi sín í nýju samfélagi en þeirri endurskoðun fylgir oft 

breytt sjálfsmynd. Það getur virkað sem höggdeyfir ef einstaklingur hefur myndað sterka 

persónulega sjálfsmynd og er með hátt sjálfsmat og gott sjálfstraust, gegn því vanmati og 
andúð sem til dæmis einstaklingar með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn þurfa 

oft að eiga við í nýju samfélagi (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). 

Það er mikilvægt að góður grunnur sjálfsmyndar sé lagður í fjölskyldu og nærhóp. Í grein 
Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2007) kemur fram að sjálfsmynd í bernsku skiptir miklu máli. Þeir sem 

eru með sterka og örugga persónulega sjálfsmynd hafa góða möguleika á aðlögun að 
tungumáli og siðum nýs lands. Áhrif fjölskyldu og heimilis skipta miklu máli þegar persónuleg 

sjálfsmynd er annars vegar. Foreldrar geta stýrt að vissu marki hvernig þau og börn þeirra líta 
á sig hvað varðar þjóðerni og hugsunina um að tilheyra. Ef foreldrar leggja áherslu á jákvæða 
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félgaslega speglun eru börnin líklegri til að koma auga á hana og líta fremur framhjá neikvæðri 

félagslegri speglun. Skóli og tómstundastarf hefur mikið að segja þegar kemur að góðu 

sjálfsmati, trú á eigin getu og jákvæðri sjálfsmynd (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; Suárez-
Orozco og Suárez-Orozco, 2002). 

Ef fámenn sveitarfélög sem fjölskyldur barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- 

og menningarbakgrunn setjast að í, einkennast af menningarlegri fjölbreytni, góðri þjónustu 
við fjölskyldur, jákvæðu viðhorfi og stuðningi af hálfu íbúa sveitarfélagsins eru börn og 

ungmenni líklegri til þess að þróa jákvæða sjálfsmynd. Ef upplifun þeirra við komu eru af 

fordómum, misrétti og útilokun getur það haft þau áhrif að börn og ungmenni upplifi sig minna 
virði en börn sem eru  innfædd, sem getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Það getur 

leitt til þess að þau skammist sín fyrir uppruna sinn og tungumálið. Mikilvægt er að stuðla að 

því að þau börn upplifi stolt yfir uppruna sínum (Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2002).  

Suárez-Orozco og Suárez-Orozco (2002) fjalla um mikilvægi þess að skapa börnum og 

ungmennum með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn tækifæri í samfélaginu í 

gegnum nám og tómstundir. Ef þau fá tækifæri er líklegra að þau skapi jákvæða sjálfsmynd. 

Þar sem þau eru ókunnug og eru að koma í nýtt samfélag þá þurfa þau á övun og hvatningu 
að halda frá starfsfólki í tómstundastarfi (Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2002). Þá þarf 

starfsólk að vera jákvætt í garð þeirra og bera virðingu fyrir bakgrunni þeirra (Nieto, 2010).  

Ljóst er að starfsfólk þarf að hafa í huga hvernig sjálfsmynd barna mótast og hvaða þættir 
skipta máli svo að börn og ungmenni upplifi sig tilheyra í samfélagi sínu, í gegnum félagslegar 

athafnir, sérstaklega ef þau tilheyra hópi barna með fjölbreyttan menningar- og 
tungumálabakgrunn. Í næsta kafla verður fjallað um stoð III, samfélagið. Þar verður horft til 

þess hvernig fámenn sveitarfélög geta nýtt sér styrkleika smæðarinnar í fjölmörgum leiðum 
og aðgerðum, til að smíða brýr milli menningarheima og teygja sig í átt til foreldra og 
forráðamanna til að efla þátttöku barna og ungmenna með fjölbreyttan menningar- og 

tungumálabakgrunn í tómstundastarfi.  

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi tómstunda og hlutverk starfsfólks í tómstundastarfi 

þegar kemur að því að efla þátttöku og virkni barna og ungmenna með fjölbreyttan 

tungumála- og menningarbakgrunn í tómstundastarfi. Sjálfsmynd barna og tilfinningin að 
tilheyra í samfélagi í gegnum félagslegar athafnir var til skoðunar. 
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4 Stoð III: Samfélagið 

Í þessum kafla verður fjallað um leiðir til að tengja fjölskyldur og foreldra barna með 
fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn við samfélagið. Fjallað verður um samstarf við 

foreldra og hvernig tómstundir barna og ungmenna geta tengt fjölskyldur þeirra við 

nærsamfélagið. Margar fyrirmyndir frá innlendum sem og erlendum vettvangi verða skoðaðar, 
til dæmis menningarlegir brúarsmiðir, vinafjölskyldur og fleiri leiðir. Í þessum kafla verður 

leitast við að svara spurningunni: Hvernig nýtum við styrkleika fámennra samfélaga til að 

tengjast og vinna með fjölskyldum og forráðamönnum barna með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn, til að efla þátttöku barna í tómstundum?  

4.1 Foreldrasamstarf  

Tómstundastarf á Íslandi er að norður-evrópskri fyrirmynd og er mörgum ókunnug. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012) að það þarf að kynna fyrir foreldrum 

hugmyndafræði tómstunda- og frístundastarfs, þar sem hún kann að virka framandi fyrir fólk 

sem flyst hingað til lands. Mikilvægt er að kynna fyrir fjölskyldum mikilvægi tómstundastarfsins 
og þann sess sem það skipar í íslensku samfélagi. Upplýsa þarf um það mikla forvarnarstarf 
sem þar fer fram og að þar geti börn kynnst öðrum börnum með sömu áhugamál, eflt 

félagsfærni sína og náð færni í tungumálinu sem skóla- og frístundastarf byggir starf sitt á 
(Hanna Ragnarsdóttir, 2007, 2008, 2011; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012; Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2021; Nieto, 2010; Ogbu, 2003; Sólveig H. Georgsdóttir og 

Hallfríður Þórarinsdóttir 2008; Þóroddur Bjarnason, 2006). 

Foreldrar barna og ungmenna hafa oft litla hugmynd um hvað fer fram í tómstundastarfi, 
sérstaklega eftir því sem börnin eldast. Því er mikilvægt að móttaka barna og ungmenna með 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn sé traust og að í hverju skrefi sé ávallt leitað 
leiða til að teygja sig í átt til foreldranna og fjölskyldunnar allrar. Mikilvægt er að tryggja gott 

upplýsingaflæði og veita innsýn í starfsemina og nota óhefðbundnar leiðir eins og við á, á 

forsendum barna og foreldra eins og hægt er (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021).  

Niðurstöður Cummins (1996) benda til þess að börn og ungmenni nái mestum árangri 

námslega þegar aðstæður eru skapaðar til þess að foreldrar þeirra geti tekið virkan þátt. Nieto 
(2010) og Cummins (2011) hafa bæði fjallað um áhrif væntinga kennara til barna af erlendum 

uppruna en niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að væntingarnar eru minni en til 

barna sem hafa skólamálið sem móðurmál. Þær væntingar geta oft endurspeglast í væntingum 
til foreldra á þann hátt að kennarar líti svo á að foreldrar af erlendum uppruna séu áhugalausir 

um menntun barna sinna. En skortur á áhuga er ekki vandamálið, orsökin er oft feimni, ólík 
menning, vanþekking, tungumálakunnátta eða að skipulag skólastarfsins er ekki aðlaðandi 

fyrir nýja íbúa (Nieto, 2010; Cummins 2011).  Þess vegna er mikilvægt að starfsfólk í skóla- og 
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tómstundastarfi teygi sig í átt til foreldra barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn með fjölbreyttum og skapandi leiðum, svo að samstarf um nám, 

tómstundir og velferð þessara barna verði farsælt (Cummins og Early, 2011; Nieto, 2010).  

Meyer, Bevan-Brown, Park og Savage (2010) og Hanna Ragnarsdóttir (2004) eru sammála 

um að stór þáttur í hindrunum í foreldrasamstarfi eru tungumálaörðugleikar. Niðurstöður sýna 

að foreldrar hafi hugmyndir og áhuga á skólanum og námsumhverfi barnanna en takmarkaður 
skilningur á tungumálinu skapi bæði feimni og óframfærni. Brown (2009) segir að það sé mjög 

mikilvægt fyrir foreldra með erlendan bakgrunn að vita að þau hafi aðgang að ókeypis túlk. Oft 

tekur starfsfólk í tómstundastarfi að sér það hlutverk að vera málamiðlarar eða lóðs í 
samskiptum við aðrar stofnanir, íþróttafélög eða listaskóla. Það er mikilvægt hlutverk því að 

þau flytja upplýsingar á milli, mynda tengsl, samhæfa aðgerðir sem léttir á börnum og 

fjölskyldu þeirra. Þegar upplýsingar fara auðveldlega milli stofnana þá myndast traust hjá 
foreldrum og börnum gagnvart tómstundastarfi (Brown, 2009; Hanna Ragnarsdóttir, 2004; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021 og Meyer og fleiri, 2010). 

Sýnt hefur verið fram í úttektum Reykjavíkurborgar að nýting frístundastyrks sé minnst í 
þeim hverfum þar sem hæsta hlutfall barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn býr. Með hækkandi aldri barna er frístundastyrkurinn minna nýttur og 

þessi þróun hefur verið stöðug hin síðari ár (Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 2019). Breiðholt er eitt 

þeirra hverfa sem einkennist af miklum margbreytileika í íbúahópnum og í lok ársins 2020 hóf 
Reykjavíkurborg verkefni til þriggja ára sem nefnist Frístundir í Breiðholti. Tilraunaverkefnið 

var sett af stað vegna lítillar nýtingar frístundakortsins í hverfinu og markmið þess voru að efla 

félagslega aðlögun og þátttöku barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn í tómstundastarfi. Meðal aðgerða er að kynna reglur um frístundakortið 
á fleiri tungumálum (Heimasíða Reykjavíkurborgar, 2019).  

Þátttaka foreldra og forráðamanna er mikilvæg þegar kemur að tómstundastarfi barna. 

Hún getur verið á marga vegu, allt frá aðstoð á viðburðum eða þátttöku í fjáröflunum og setu 
í stjórnum eða foreldraráðum. Þegar foreldrar og forráðamenn taka þátt í slíku sjálfboðastarfi 
geta þeir kynnst öðrum foreldrum, vinum barna þeirra, þjálfurum, stjórnarmönnum ásamt því 

að fullnægja félagslegum þörfum sínum. Þátttaka og stuðningur foreldra og forráðamanna er 
mikilvægur fyrir börn og ungmenni og þar af leiðandi aukast líkurnar á að barn haldi áfram að 

stunda tómstundir sínar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021). 

Við búum öll yfir mismunandi reynslu af skólagöngu í grunnskóla og fyrir marga geta því 
fylgt blendar tilfinningar þegar börnin í fjölskyldunni hefja skólagöngu. Ein leið til að einfalda 

stóra skrefið úr leikskóla yfir í grunnskóla og frístundaheimili er að hafa opið hús þar sem öllum 

er velkomið að koma og fá tilfinninguna fyrir starfseminni. Frístundaheimili ættu ávallt að vera 

hluti af kynningu í upphafi skólaárs og alltaf í leikskólaheimsóknum. Í foreldraviðtölum og 
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móttökuviðtölum á frístundastarfið ófrávíkjanlega að vera kynnt jafn vel og skólastarfið, á það 

bæði við um frístundaheimili, félagsmiðstöðvastarf og annað starf sveitarfélagsins fyrir 

ungmenni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021). 

4.2 Menningarlegir brúarsmiðir 

Starfsfólk í tómstundastarfi getur gegnt mikilvægu hlutverki sem brúarsmiðir með því að 

aðstoða fjölskyldur sem eru nýkomnar til landsins. Starfsfólk getur veitt upplýsingar um 
ýmislegt sem í boði er innan sveitarfélagsins, menningartengda viðburði eða stofnanir, 

viðburði í hverfum eða íbúastýrðar hátíðir eða hefðir, aðrar tómstundir og vitanlega þá styrki 

sem fjölskyldum standa til boða, t.a.m. frístundastyrki. Á frístundaheimilum er svigrúm til að 
aðstoða börnin við að rata um í nærumhverfi frístundaheimilisins, aðstoða við að fylgja 

börnum í annað tómstundastarf og stuðla þannig að samfelldum degi barnsins sem dregur úr 

áreiti á fjölskyldur. Starfsfólk getur með þessu stuðlað að tengslum,  foreldrar leggja traust sitt 
á starfsfólkið sem sýnir fagleg vinnubrögð og traust myndast milli þeirra og foreldra (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2021). 

Líta má til fyrirmynda að verkefnum og verklagi hjá stofnunum á borð við  Miðju máls og 
læsis (Miðju máls og læsis, e.d.). Hjá MML er lögð áhersla á að byggja brú á milli barna og 
ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbarkgrunn og foreldra þeirra, sem og 

starfsfólks í tómstunda- og skólastarfi. Þeirra leið er að styðja við íslenskunám barna og 
ungmenna í skóla- og frístundastarfi og gæta að því að þau fái stuðning og leiðsögn við hæfi 
svo þau fái sömu tækifæri til náms og nái árangri. Hjá MML er lögð áhersla á að starfsfólki 

gefist tækifæri til að kynnast uppruna barnanna, ásamt því að rík áhersla er lögð á að styðja 
við foreldra barnanna.  

Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar gerði tilllögu um að fjölga svokölluðum brúarsmiðum 

á vettvangi skóla- og frístundastarfs þar sem hátt hlutfall barna með fjölbreyttan tungumála- 
og menningarbakgrunn er við nám (Miðja máls og læsis, e.d.). Tillagan gekk jafnframt út á að 

veita foreldrum barnanna ráðgjöf. Brúarsmiður í þessu tilfelli er tvítyngdur starfsmaður sem 
vinnur á vettvangi skóla- og frístundastarfs að því að efla virkt tvítyngi barna og ungmenna. 

Brúarsmiðir sinna m.a. verkefnum sem miða að því að efla orðaforða barnanna og þar spilar 

foreldrasamstarf stóran þátt. Þegar foreldrar fá stuðning til að styðja við börnin sín í náminu 
hefur það ótvíræð áhrif til hins betra fyrir árangur þeirra í náminu (Nanna Kristín Christiansen, 

2010). Einnig þarf skólinn að teygja sig til foreldra barna og ungmenna með fjölbreyttan 

tugumála- og menningarbakgrunn og leyfa þeim að finna fyrir því að þau séu velkomin og 
tilheyri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021). Margt getur þó komið í veg fyrir slíkt 

eins og tungumálaörðugleikar, ólíkir menningarheimar, mismunandi væntingar til skólastarfs, 
skortur á upplýsingum hvað varðar foreldrafélög og foreldraráð og annað þess háttar. 
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Brúarsmiðir búa yfir þessum upplýsingum sem þau geta miðlað til þeirra foreldra barna og 

ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn (Heimasíða 

Reykjavíkurborgar, 2019).  

Það getur reynst flókið fyrir fjölskyldur að viðhalda heimamenningu sinni og 

fjölskyldumálinu, þar sem börn og ungmenni eiga það til að vanrækja það því þau vilja aðlagast 

því samfélagi sem þau lifa og hrærast í. Cummins (2004) bendir á að með því að leggja áherslu 
á félagslega- og menningarlega þætti í námsumhverfinu er hægt að vinna gegn þessu. Ef 

starfsfólk á vettvangi tómstundastarfs sýnir uppruna og heimamenningu barna og ungmenna 

og styrkir fjölmenningarlegar stoðir frístundastarfsins, gegna þeir mikilvægu hlutverki sem 
brúarsmiðir milli menningarheima í sínu samfélagi. Samkvæmt Nieto (2010) tengja 

brúarsmiðir saman tvo menningarheima, sem áður voru ólíkir og framandi hverjir öðrum. En 

með því að virða heimamenningu og uppruna barnanna verða þau sífellt öruggari að ganga 
yfir brúna á milli heimamenningar og menningar samfélagsins sem þau nú tilheyra.  

4.3 Margvísleg ráð fyrir fámenn sveitarfélög 

Fámenn sveitarfélög búa yfir styrkleika smæðarinnar og þar með tækifærum til að þróa 
persónulega þjónustu við sína íbúa. Ávallt ber að tryggja túlk ef eftir honum er óskað, þegar 
það á við. Hægt er að þróa netverk vinafjölskyldna, skipuleggja heimsóknir starfsfólks í 

frístundastarfi á heimili fjölskyldna, leggja fyrir viðhorfskannanir, hvetja foreldra til þátttöku í 
sjálfboðaliðastarfi, skipuleggja samverustundir þar sem börn, foreldrar og starfsfólk kemur 
saman og vinnur að verkefnum í sameiningu, borðar jafnvel saman og nýtur samveru. Þá er 

einnig hollt að skoða allt umhverfi frístundastarfsins með það í huga að það endurspegli 
margbreytileikann í barna- og ungmennahópnum (Fatou Ndure Baboudóttir og Tinna Björk 
Helgadóttir, 2018). 

4.3.1 Vinafjölskyldur  

Fyrir nokkrum árum fór af stað verkefni í Vesturbæ Reykjavíkur sem kallað var 
„Vinafjölskyldur“ þar sem íslenskar mæður barna sem voru í bekkjarhópum með börnum með 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn fundu fyrir þörf til að efla tengsl milli 

barnanna og fjölskyldnanna (Helgi Bjarnason, 2009). Verkefnið var skipulagt í samstarfi við 
kennara þar sem fjölskyldur með erlendan bakgrunn voru í vinasambandi við íslenskar 

fjölskyldur. Verkefnið var sett af stað til að vinna gegn einangrun barna og ungmenna með 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn og virkja þau og foreldra þeirra í 
skólasamfélaginu. Með verkefnum á borð við Vinafjölskyldur er hægt að kom í veg fyrir að gjá 

myndist milli barna sem ganga í sama skóla. Vinafjölskyldur koma áleiðis skilaboðum, einnig 

kynna þær umhverfi skólans, veita innsýn í siði og venjur sem og tómstundastarfið. Komið var 
á skipulögðum heimsóknum, boðin aðstoð við heimanám og annað sem vinafjölskyldurnar 
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sjálfar ákváðu, enda var það undir hverri fjölskyldu komið hversu mikil og hvernig samskipti 

ættu sér stað (Helgi Bjarnason, 2009).  

4.3.2 Heimsóknir á heimili 

Mikilvægt er að virkja foreldra barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn með öllum mögulegum leiðum. Möguleikar til þess eru margir eru 

frístunda- og tómstundastarfi. Hægt er að skipuleggja heimsóknir starfsfólks í frístundastarfinu 
á heimili, ýmist öll heimili eða á heimili þar sem þátttaka barnanna  í tómstundastarfinu er lítil. 

Að heimsækja börn og ungmenni í sínu umhverfi hefur marga kosti, þar er fólk á heimavelli, 

þar líður þeim vel og eru örugg. Það er mikilvægt fyrir leiðbeinendur og annað starfsfólk sem 
kemur að móttökuferlinu að byggja upp traust við foreldrana og rækta gott samband við þau. 

Heimsóknir til barna á heimili þeirra getur aðstoðað leiðbeinendur að fá heildstæða mynd af 

barninu og umhverfi þess. Slíkar heimsóknir hafa reynst mjög mikils virði þar sem þær styrkja 

samband foreldra og starfsfólks sem vinnur með börnum í námsumhverfinu (Dean, 2005).  

Að skipuleggja heimsóknir á heimili barnanna í samfélaginu er  góð leið til að leggja 
grunn að góðum samskiptum frá upphafi. Foreldrar kunna að meta fyrirhöfn starfsfólk við að 

koma inn á þeirra svæði þar sem þau eru við stjórn en ekki öfugt. Foreldrar upplifa áhuga 
starfsfólks í tómstundastarfi og þannig er stuðla að jákvæðum tengslum og því að fjölskyldur 

eru tilbúnari að vinna með okkur í framtíðinni. Heimsóknirnar hafa einnig góð og jákvæð áhrif 

á börn og ungmenni þar sem það ýtir undir áhuga þeirra að byrja í nýjum skóla eða að hefja 
þátttöku í tómstundastarfi (Olsen og Fuller, 2008).  

4.3.3 Leggja fyrir og nýta niðurstöður viðhorfskannana 

Í fámennum sveitarfélögum eru mörg tækifæri til að nýta kannanir eða rýnihópa til að kanna 

viðhorf foreldra. Spyrja má foreldra út í viðhorf þeirra til tómstundastarfs, daglegra 
viðfangsefna, skipulags og upplýsingaflæði. Niðurstöður kannanna er hægt að nýta til að gera 

umbætur á starfinu, hvort sem það tengist líðan barnanna, viðmóti starfsfólks, fjölbreytileika 

viðfangsefna, þátttöku og virkni og aðra þætti tómstundastarfsins (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2021). 

4.3.4 Hvetja foreldra til þátttöku í sjálfboðaliðastarfi 

Þátttaka foreldra í sjálfboðaliðastarfi í tengslum við tómstundir barna og unglinga er jákvæð 

til að mynda tengsl í fámennum sveitarfélögum. Þegar foreldrar taka þátt í sjálfboðaliðastarfi 
eykst skilningur þeirra á starfseminni sem um ræðir, ásamt því að skuldbinding gagnvart 

námsumhverfi barna og ungmenna eykst, hvort sem það er skólastarf, frístundaheimili, 

félagsiðstöðvar eða íþróttastarf. Þá myndast tengsl milli heimilis og vettvangsins og innbyrðis 

milli fjölskyldna í samfélaginu. Starfsfólk í tómstundastarfi þarf að nýta allar leiðir til að 
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vettvangurinn stuðli markvisst að þátttöku foreldra í gegnum ólíkar leiðir, m.a. 

sjálfboðaliðavinnu. Allir verða að upplifa að þeir geti þar haft hlutverk, að þeir upplifi sig gera 

gagn fyrir starfsemina, upplifi sig velkomna og að þeir skipti máli. Mikilvægt er að foreldrar 
jafnt sem börn upplifi sig tilheyra, þannig  myndast mikilvægt traust milli foreldra og starfsfólks 

(Epstein, 2002). 

4.3.5 Umhverfi frístundastarfsins  

Starfsfólk í tómstundastarfi getur skoðað umhverfi starfsins, húsnæði og merkingar á veggjum, 

með það í huga að allar fjölskyldur og börn upplifi sig tilheyra. Hægt er að útbúa veggspjöld 

sem gefa til kynna margbreytileikann í tómstundastarfinu, á öllum þeim tungumálum sem 
töluð eru í frístundastarfinu og  með fána upprunalands barna, ungmenna og starfsfólks (Fatou 

Ndure Baboudóttir og Tinna Björk Helgadóttir, 2018). Slíkt umhverfi skapar tilfinningu stolts 

hjá börnum sem hafa ólíkan menningar- og tungumálabakgrunn. Hægt er að nýta „10 einföld 

atriði“ og aðrar stoðir úr Frístundalæsi (Fatou Ndure Baboudóttir og Tinna Björk Helgadóttir, 

2018) sem styrkja bæði móðurmál barnanna sem og kunnáttu þeirra í íslensku. Einnig er hægt 

að skoða aðgengileika frístundastarfsins í tengslum við myndræn skilaboð, t.d. hvað varðar  
matseðil, dagskipulagið og valtöflu. Þá er mikilvægt að allt starfsfólk í frístundastarfi geri sér 

grein fyrir því hve mikilvægt það er að verja tíma á hverjum degi í innihaldsrík og eflandi 

samskipti, þegar börn af erlendum uppruna eru þátttakendur í starfinu (Skóla- og frístundasvið 
Reykjavíkurborgar, e.d.).  

Opið hús á frístundaheimilum, félagsmiðstöðvum eða í íþrótta- og æskulýðsstarfi er góð 
leið til að tengjast fjölskyldum af erlendum uppruna sterkari böndum. Skipulagðar æfingar og 
samverustundir þar sem fengist er við eitthvað skemmtilegt í sameiningu er góður kostur. Við 
slík félagsleg samskipti kynnist starfsfólk fjölskyldum barnanna, börnunum sjálfum og þau eru 

örugg með foreldra sína með sér. Hægt er að kynnast starfseminni ásamt því að spyrja 

spurninga við óformlegar og afslappaðar aðstæður. Við slík tækifæri er hægt að bjóða upp á 
aðstoð við skráningar eða hægt að veita upplýsingar um ýmsa þjónustu sveitarfélagsins, 

frístundastyrki, námskeið, viðburði, hátíðir, hefðir og annað. sér. Hægt er að veita upplýsingar 

um tengiliði og hægt að benda á hópa á samfélagsmiðlum þar sem oft fer fram mikilvæg 
umræða um starfsemi sveitarfélaga og annað það sem tengist íbúum á öllum aldri.  
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5 Niðurstöður 

Í þessu verkefni hef ég fjallað um þrjár stoðir sem mikilvægar eru þegar leitað er svara við 
rannsóknarspurningunni: Hvernig geta fámenn sveitarfélög stuðlað að meiri þátttöku og virkni 
barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn í tómstundastarfi? 

Stoðirnar þrjár nefni ég: Skipulagið, starfsfólkið og samfélagið og þar hef ég varpað ljósi á 
margvíslegar rannsóknir sem hafa vísað mér veginn að niðurstöðum þessa lokaverkefnis.  

Ljóst er að mörg sveitarfélög eru að gera margt vel, en í þessari ritgerð fannst mér 

áhugavert að beina sérstaklega sjónum að fámennari sveitarfélögum. Það felst ákveðinn 

styrkur í smæðinni sem hægt er að nýta til að efla þátttöku og virkni barna og ungmenna í 

tómstundastarfi.  

Í umfjöllun minni um stoð I, skipulag tómstundastarfs, var eftirfarandi spurning mér 
leiðarljós: Hver er staða barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn þegar kemur að þátttöku, virkni og líðan, utan og innan skóla – og hvaða 

hindranir gætu verið í veginum fyrir þátttöku þeirra í tómstundastarfi? Hægt er að sjá úr 
mörgum rannsóknum sem var vísað til í þeim kafla að aðlögunarferlið er flókið og  tekur á í lífi 
barna og ungmenna. Menningin, uppruni, tungumálið og fleira þættir spila stóran þátt og 

ávallt ætti að vinna að því markmiði að börn nýti styrkleika sína og séu stolt af þeim. Börn og 
ungmenni ættu ekki að upplifa að þau þurfi að afsala sér sinni upprunamenningu, heldur ætti 

að stefna að því að þau fái stuðning til að tileinka sér nýja menningu, sem verður að 

fjölmenningu (Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, Ester Helga Líneyjardóttir og Kolbrún Þ. 
Pálsdóttir, 2014). Í stoð II kom einnig fram að börn og ungmenni með fjölbreyttan tungmála- 

og menningarbakgrunn gengur síður vel námslega miðað við íslensk börn og það eru meiri 
líkur á að þau hætti í framhaldsskóla. Ásamt því upplifa þau meiri vanlíðan, einangrun og 
útilokun miðað við önnur börn og þau verða oftar fyrir einelti (Hanna Ragnarsdóttir og Samúel 

Lefever, 2018; Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður Þórarinsdóttir, 2008). Rannsóknir benda 
einnig til þess að þessi hópur barna og ungmenna tekur síður þátt í tómstundastarfi, oft vegna 
skorts á upplýsingum um tómstundir sem í boði eru, eða að upplýsingar berast ekki til 

foreldranna. Þá sýna rannsóknir að þessi hópur barna fær síður stuðning frá jafnöldrum sínum 
með íslensku að móðurmáli (Eyrún María Rúnarsdóttir og Svava Rán Valgeirsdóttir, 2019; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020a; Sólveig Georgsdóttir og Hallfríður 

Þórarinsdóttir, 2008).  

Tengslanetið sem myndast við þátttöku í tómstundastarfi getur örvað félagslegan þroska 

barna og ungmenna þar sem þau kynnast jafnöldum með svipuð áhugamál og traust 

vinasambönd myndast. Auk þess hefur þátttaka í tómstundastarfi áhrif á nám, þroska og 

velferð barna og ungmenna (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009; 
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Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015). Börn og ungmenni með 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn upplifa síður jákvæð tengsl við jafnaldra en 

innfæddir og eiga erfiðara með að eignast íslenska vini jafnvel eftir að þau hafi náð tökum á 
tungumálinu. Einnig er lífsánægja þeirra minni og líðan verri (Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014).  

Í stoð II er leitast við að svara spurningunni: Hvaða þætti þarf starfsfólki í tómstundastarfi 

að vera meðvitað um þegar kemur að hlutverki þeirra gagnvart börnum og ungmennum með 
fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn? Tómstundastarf er stór þáttur í lífi allra og 

spilar mikilvægt hlutverk í forvörnum barna og ungmenna. Þar læra börn og ungmenni að 

sinna áhugamálum sínum í hópi jafnaldra (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 
2017). Tengslanetið getur örvað félagslegan þroska og þar myndast traust sambönd og er því 

tómstundastarf stór hluti í mótun viðhorfa barna og ungmenna (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Rannsóknir sýna að þátttaka í skipulögðu 
tómstundastarfi styður við nám, þroska og velferð þeirra sem takast á við félagslega áskoranir 

(Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015).  

Starfsfólk í tómstundastarfi þarf að vera meðvitað um að það gegnir stóru hlutverki sem 
fyrirmyndir barna og ungmenna ásamt því að vera menningarlegir brúarsmiðir fjölskyldna og 
geta sem slíkir greitt götu þeirra við ýmislegt. Meðal annars aðstoðað við skráningar í 

tómstundir, veitt upplýsingar um frístundakortið, aðstoðað við að kynnast umhverfinu og 

úrvali tómstundastarfs í sveitarfélaginu. Mikilvægt hlutverk starfsfólksins er að vera í góðu 
samstarfi við foreldra, að tryggja að upplýsingar liggi fyrir og að þær berist foreldrum á því 

formi sem foreldrarnir sjálfir kjósa og er heppilegt fyrir þá. Þetta hlutverk krefst ábyrgðar þar 

sem starfsfólk í tómstundastarfi getur verið sá einstaklingur í lífi barna og ungmenna sem ýtir 

undir gagnrýna hugsum, hrósar og hvetur. Ásamt því geta starfsmenn verið þeir einstaklingar 
sem barn treystir og leitar til (Reykjavíkurborg, 2019). Starfsfólk þarf að gæta að því að virða 

fjölbreytileika barnahópsins og vinna með það að leiðarljósi að fjölbreytileikinn sé styrkleiki 

fyrir hvert samfélag (Nieto, 2010).  

Í síðustu stoðinni, stoð III sem fjallar um samfélagið skoða ég spurninguna: Hvernig nýtum 
við styrkleika fámennra samfélaga til að tengjast og vinna með fjölskyldum og forráðamönnum 

barna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn, til að efla þátttöku barna í 
tómstundum? Niðurstöður Cummins (1996) sýna að börn og ungmenni ná mestum árangri 

þegar aðstæður eru skapaðar til að foreldrar barnanna geti tekið virkan þátt. Þess vegna er 

mikilvægt að starfsfólk teygi sig til foreldranna með skapandi leiðum svo að samstarf um nám, 
tómstundir og velferð barna verði farsælt (Cummins og Early, 2011; Nieto, 2010). Sýnt hefur 

verið fram á í úttektum Reykjavíkurborgar að nýting frístundastyrks sé minnst í þeim hverfum 

þar sem hæsta hlutfall barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 
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menningarbakgrunn býr. Það gefur vísbendingar um að reglur um slíka styrki verður að kynna 

á fleiri tungumálum (Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 2019).  

Þátttaka foreldra og forráðamanna er mikilvæg þegar kemur að tómstundastarfi barna. 
Þátttakan getur falist í fjáröflunum, aðstoð á viðburðum, setu í stjórnum eða í öðru 

sjálfboðaliðastarfi. Með þátttökunni kynnast foreldrar öðrum foreldrum, starfsfólki og 

börnum og þátttakan styður við ástundun barnanna í tómstundum. Margar leiðir er hægt að 
fara, t.d. skipuleggja opið hús þar sem öllum er velkomið að koma og fá tilfinningu fyrir 

starfseminni, kynnast með beinum hætti og eiga milliliðalaus samskipti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2021). Starfsfólk í frístundastarfi getur gegnt hlutverki brúarsmiða 
og upplýst börn og ungmenni og fjölskyldur þeirra um starfsemi sem er í boði í sveitarfélaginu.  

Þegar starfsfólk leggur áherslu á að byggja brú er það einnig að styðja við íslenskunám 

barna og ungmenna, það kynnist uppruna barnanna og styður við foreldra þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2021). Eins og fram kom í kaflanum Margvísleg ráð fyrir fámenn 
sveitarfélög þá eru margar leiðir sem fámenn sveitarfélög geta horft til, til að tryggja meiri 

þátttöku og virkni meðal barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn í tómstundastarfi. Óhefðbundnar og skapandi leiðir eru oft áhrifaríkar, 
enda þarf oft að teygja sig til foreldra og barna af erlendum uppruna á annan hátt. Heimsóknir 

á heimili fjölskyldna geta skilað miklum árangri, byggt upp traust og þjónað hlutverki 

menningarlegrar brúarsmíði milli samfélagsins og íbúa af erlendum uppruna. Vinafjölskyldur 
er annað verkefni sem er góð aðferð til að tengja saman hópa, stuðla að kynnum milli foreldra 

og um leið miðla upplýsingum um allt mögulegt sem viðkemur börnum, unglingum, námi og 

tómstundum.  

Að þessu öllu sögðu er ljóst að fámenn sveitarfélög geta farið margar leiðir til að stuðla að 
meiri þátttöku og virkni barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn í tómstundastarfi. Foreldrasamstarf spilar stóran þátt, viðhorf okkar til 

aðlögunar og samþættingar og mótttaka sem byggir á óhefðbundnum, persónulegum og 
skapandi aðferðum. Mikilvægt er að horfa til þess að nýta eins og kostur er þann styrkleika 
sem býr í erlendu starfsfólki sveitarfélagsins, fólks sem talar sama móðurmál og fjölskyldur 

barnanna sem við viljum ná til með þátttöku í tómstundastarfi. Gæta þarf að 
upplýsingastreymi og tryggja þarf að upplýsingagjöfin sé sniðin að þeim þörfum sem 

fjölskyldum barnanna hentar. Tryggja þarf að upplýsingar um frístundastyrki séu aðgengilegar 

á mörgum tungumálum. Börn og ungmenni þurfa að upplifa traust til starfsfólks og að allt 
umhverfi frístundastarfsins bjóði þau velkomin og að litið sé svo á að þeirra margbreytileiki og 

heimamenning sé styrkleiki. Starfsfólk gegnir mikilvægu hlutverki við að hvetja börn og 

ungmenni með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn til dáða, svo þau upplifi sig 
tilheyra í öllu tómstundastarfi sem þau taka þátt í.  
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6 Lokaorð 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tómstundastarfi sýna fram á hversu jákvæð áhrif 
tómstundir geta haft á alla einstaklinga, óháð aldri og kyni. Við sem störfum á vettvangi 

frítímans gegnum stóru hlutverki við að tryggja þátttöku og virkni barna og ungmenna með 

fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn í tómstundum. Við þurfum að teygja okkur í 
átt til fjölskyldna þeirra svo að tungumálaörðugleikar, skortur á upplýsingum eða aðrir 

félagslegir þættir verði ekki hindrun. Mikilvægt er að starfsfólk í tómstundastarfi taki að sér 

hlutverk menningarlegra brúarsmiða og að sveitarfélög styðji við slíka brúarsmiði í sínu 
starfsliði, svo að allar fjölskyldur í fámennum sveitarfélögum upplifi að þau tilheyri 

samfélaginu.  

Niðurstöður þessa lokaverkefnis sýna fram á að við getum aukið þátttöku og virkni barna 
og ungmenna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn í tómstundastarfi. Það 

krefst þess að við horfum jöfnum höndum á þrjár stoðir: Skipulag tómstundastarfsins og 

sveitarfélagsins gagnvart tómstundastarfinu, hlutverk starfsfólksins og samfélagið í kringum 

börnin og fjölskyldurnar. Ávinningurinn er mikill því rannsóknir sýna að hópur barna og 
ungmenna með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn á í meiri hættu en aðrir hópar 

að falla brott úr námi, sýna vanlíðan og eiga erfiðara uppdráttar félagslega.  

Einnig sýna niðurstöðurnar að tómstundastarf hefur mikið forvarnargildi og þau börn og 
ungmenni sem það stunda eru síður líkleg til að stunda áhættuhegðun. Ef við vegum og metum 

alla þessa þætti þá er ekki vafi í mínum huga að við ættum að leggja allt kapp á að efla þátttöku 
og virkni barna og ungmenna af erlendum uppruna í tómstundastarfi, því fyrr sem við byrjum, 

því betra.   

Margar rannsóknir sem varða börn og ungmenni með fjölbreyttan tungumála- og 
menningarbakgrunn eru heldur skólamiðaðar, jafnvel nýjustu rannsóknirnar sem vitnað er í í 

þessari lokaritgerð. Höfundur leggur þunga áherslu á að þáttur tómstunda og gildi 
tómstundastarfs í námsumhverfi barna verði gert hærra undir höfði hjá rannsakendum, 

sérstaklega þegar kemur að börnum og ungmennum með fjölbreyttan tungumála- og 

menningarbakgrunn. Tómstundir hafa mikil áhrif á líf okkar allra. Jákvætt er þó að sjá mörg 
þróunarverkefni og sprota í starfi sveitarfélaga um land allt, þar sem þátttaka allra barna er 

undir smásjánni. Það er jákvætt og vonandi sjáum við fleiri rannsóknir, sérstaklega á 

aðstæðum barna og ungmenna í fámennari sveitarfélögum. Með samstilltu átaki getum við 
tryggt að börn og ungmenni óháð uppruna og menningar- og tungumálabakgrunni upplifi 

sömu möguleika til uppbyggilegrar þátttöku í tómstundastarfi. Þannig tryggjum við að sem 

flest börn og ungmenni upplifi sig tilheyra í sínu samfélagi.  
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